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                 كورونا مرض   ن توجيهات بشأن أخذ العينات واختبارها لإلبالغ ع

) 2(SARS-CoV-  ي الحيوانات
 ف 

 
 
 

  COVID-19 الخاصة بوباء كورونا مجموعة الو  OIEالتابعة لمنظمة  التكيفو  التأهبمن إعداد دائرة 
ن اإلنسان والحيوان والتفاعل  بي 

 

 

مرض  و، ه SARS-CoV-2السارس   بفيروسعن اإلصابة  تج، النا COVID-19كورونا  مرض 

عالمية تعرف    جائحةتحول إلى  الواسع بين البشر  انتشاره  ومن خالل    في األغلب من منشأ حيواني؛بشري  

  One Healthالواحدة “الصحة    هجلن  الكبرىباألهمية    هذا المرض   ذكرناوي  .COVID-19  كورونا  باسم

وانتشاره على نطاق واسع ، وقابلية بعض األنواع   ،المنشأ الحيواني لجديد ا طبيعة هذا الفيروسو. "

إلى اه عدوانتقال والحيوان قد يؤدي إلى اإلنسان الوثيق بين التفاعل تعني أن به الحيوانية لإلصابة 

ثار المترتبة على  لآلالمخبرية والوبائية أدلة لتقييم أفضل  لميدانية  ا  االستقصاءانقد توفر نتائج  و.  ات حيوان لا

  وصحة   البيطرية،والصحة العامة    ،اورعايته  ات البشري على صحة الحيوان   مرض كوروناانتشار عدوى  

. مخاطر المرض لتخفيف من  لتدابير  المجموعة من  أن تدفع التخاذ  يمكن لهذه المعلومات  و البرية.    وانات الحي

ما يترتب   معمنطقي قوي    سبب للفحص المخبري    حيوانية قرار أخذ عينات  التخاذ  يجب أن يكون    ذلك،ومع  

توفير الموارد ضرورة مع  ،جائحة كورونا العامة تجاهلصحة تتعلق باأوسع  من مسؤوليات على ذلك 

 من انتشار المرض.للحد لصحة العامة تتعلق باتدابير  واتخاذ ألخذ عينات بشرية   الالزمة
 

 : OIEموقع   يمكن زيارةفي الحيوانات  SARS-CoV-2 جائحة كورونامن المعلومات حول   للمزيد 

https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-

recommendations/questions-and- answers-on-2019novel-coronavirus/ 

 

على موقع منظمة   COVID-19 كورونايمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الصحة العامة لـ

 :    والعنوان التالي:العالمية  الصحة
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

 أهداف البحث
مرض   واإلبالغ عن ات العينات واالختبار أخذ تتعلق ب توفي  معلومات دقيقةالغرض من هذه الوثيقة 

ي الحيوانات كورونا 
 .  ( SARS-CoV-2)  فن

 
 

 

https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


2  

 البحث موضوعات

بما يكفي لتغطية  شاملة لكن  ،تكون غير إلزامية أنالدراسة  هذه بالمقترحات الواردة فييراد 

الحاالت   معالجةإلى التمييز بين  الوثيقةهذه تهدف كما  والحيوانية.  البشريةالتفاعالت مجموعة من 

 .خاصة بالموضوع بحوث ب  والقيامالفردية 

 

-SARS 2 السارس يتعلق بمرض دليل علمي جديد أي ظهور  عند تتم مراجعة هذه الوثيقة وتحديثها س

CoV-   .في الحيوانات 

 

 كمرض ناشئ في الحيوانات (CoV - 2 )السارس .1

الصحة  "نهج  الصلة باتباعذات  ختصاصات جميع القطاعات واال التعاون والتنسيق بين المطلوب هنا 

الصحية المشتركة األخرى  المخاطر لمعالجة األمراض الحيوانية المنشأ و "One Healthالواحدة 

بما في  األطراف بين اإلنسان والحيوان والبيئة. وهذا يشمل مجموعة واسعة من  التفاعل الناتجة عن

منظمات  الو  المحافظة على الحيوانات البرية  منظمات والصحة العامة    سلطات البيطرية والسلطات  ذلك  

 ة والقطاع الخاص. يالبيئ 
 

قد  والبيئة،بين اإلنسان والحيوان  التماسخط عند  أحد األمراض الناشئةتقييم وتخفيف مخاطر من أجل 

. SARS-CoV-2  واختبارها لمرض السارس حيوانيةأخذ عينات  ظروف محددةيكون من المناسب في 

علمية   دوافع فوائد ووما له من واختبارها  ية عينات الحيوانالقرار أخذ التفكير بعناية في ومع ذلك ، يجب 

نتائج لدى الحصول على ما هي المعرفة التي سيتم اكتسابها وما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها  :لامث

  كون هناك يقد والعامة.  الصحةعلى و  وعيشه على صحة الحيوانالضارة  محتملة مثل التأثيرات سلبية 
يجب  و.  للتدابير المتخذة الموارد القيمة الالزمة الستجابة الصحة العامة بينبعض الحاالت   في منافسة

العامة  لصحة  لأوسع  استراتيجية  اعتماد    (ودعم)مراجعة  ات لفحوصات كورونا  العينأخذ  قرار    عند اتخاذ  

 .تختلف بين بلد وآخرقد   COVID-19 مكافحة كورونا  في 

 

 الفحص المخبريألخذ العينات و متقدم على مستوى . مبادئ توجيهية 2

-CoVلحيوانات لمرض السارس  لعدد كبيرمن اال يوصى بإجراء اختبار    حالياً،  المتوافرة  استنادًا إلى األدلة

ربما في وقد يؤدي التقييم المشترك للمخاطر الذي تجريه سلطات الصحة العامة والسلطات البيطرية )و. 2

أخذ العينات البرية( إلى توجيه القرار بشأن ما إذا كان يجب  وانات بعض الحاالت بمشاركة خبراء الحي

عينات من الحيوانات واختبارها في  الأخذ التفكير في يمكن و . محددةفي ظل ظروف  الحيوانية واختبارها

الصحة  بشأن أو حيوان واحد أو مجموعة حيوانية، ب  يتعلقاتخاذ قرار  على فيه النتائج التي تساعد الحاالت 

حول  متوافرة عملياً  إرشادات    وهناك    كورونا.  حول انتقال فيروسبأهم المعلومات  أو زيادة المعرفة    العامة،

السارس ن بمرض  ي مصاب  وأشخاص   وثيق بين الحيوانات   اختالطوجود  في حال  اتخاذها    الواجب اإلجراءات  

2-CoV    بشكل مشبوه أو مؤكد(  19راجع أيضاً ما يتعلق بكورونا -  A dnQ a 91-DCOVIE IO ) 
 

الحصول على نتائج أبعد في إمكانية األخذ بعين االعتبار يجب واختبارها  حيوانيةعينات  ةأيعند فحص 

يجب أن يأخذ القرار كما  الصحة العامة.    سلطات مع    النتائج  يتم تنسيق أن  و  ،COVID-19كورونا    مكافحة

(  PPEمة )مثل معدات الحماية الشخصية )القي   في االعتبار الحاجة المحتملة لتحديد أولويات توافر الموارد 

  لخاصة يجب أن تكمل المعلومات اكما  ، وموظفي المختبرات وكواشف التشخيص( لخدمات الصحة العامة.  

اإلرباك أوصرف  بدالً من  العامة،اإلبالغ الهامة المتعلقة بمخاطر الصحة  تقارير عند الحيوانات بالعدوى 

الحيوانات  إجراءات ضد كما يجب أال تؤدي النتائج المخبرية للعينات الحيوانية إلى اتخاذ  .هاعناالنتباه 

https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/
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  ، في حال إساءة تفسيرها أن يكون لها، أو  ،صحتها للخطر عيشها أواألليفة أو البرية التي قد تعرض 

 على التجارة الدولية أو التنوع البيولوجي.   ةسلبي ات تأثير

 

إيجابية  المحتمل أن تكون  الحيوانات  عند مناولةالصحة العامة  الممكنة على التأثيرات ينبغي النظر في 

يمكن أن  و . لوقاية الشخصيةلمعدات وجود تطلب يعرض الناس للخطر وذلك يألن  ،هاعينات منالوأخذ 

أو   المخبرية،أخذ العينات  مكان الحظائر أو( من أصحابهابواسطة يشمل ذلك مخاطر نقل الحيوانات )

في   أثناء أخذ العينات منهمعند اختالطهم بمرضى كورونا  البيطريونألطباء ها الالمخاطر التي يتعرض 

 آخر.أو أي مكان  المنازلالعيادة أو 
 

 الشخصية، الحماية    لوسائليجب أن يتم أخذ العينات من قبل موظفين أكفاء مدربين على االستخدام الصحيح  

أخذ نوع االختبار وفقاً لكذلك العينات  طلب أخذ تيقد و ؛حفظ العينات ل والتقيد بالخطوات الالحقة المعتمدة

  توخي نقلها وعند جمع العينات ويجب الدم.  أو أو المستقيمواألنف  البلعومالفم و منأو أكثرمسحة واحدة 

 المصابين.  األشخاص البيئة أو  معللعينات تلوث المتبادل الالحذر لتجنب 

 

ما عند هامأمر  ذا، وه للهدف المطلوبخصيصاً يجب عند فحص العينات استخدام اختبار معتمد 

اإليجابية )للحيوانات دقة البسبب االختالف المحتمل في  ، وذلكعدة أنواع حيوانية االختبار  يشمل

وفي حال إجراء الفحوصات في  للمرض(.الحساسة للمرض( والسلبية )للحيوانات غير الحساسة 

 استخداموفي حال  والتنسيق الوثيق مع السلطة البيطرية.  التواصل  يجب الحفاظ على  مختبر خاص،  

قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من  ،على نتائجالحصول وفي الوقت الحقيقي  RT-PCR اختبار

 .كد من النتائجالتأولتحقق االختبارات ل

 

يجب التخطيط بعناية لإلجراءات الواجب اتخاذها بشأن النتائج اإليجابية أو السلبية قبل أخذ عينات 
 .CoV - 2السارس الحيوانات واختبارها لمرض  

 
 المخاطرمعالجة من أجل ختبار الحيوانات اأسباب . 3
 

ألخذ  ةالمنطقيومن األسباب . منطقي  سبب الحيوانات واختبارها دون من أخذ عينات  يجب اللجوء إلىال 

آخرين  تعرض لحيوانات أو بشر ومخاطر ال ،للمرض  الحيوانات تعرض  مخاطر وجود  حيوانية عينات 

التدابير  يجب تنسيق استراتيجيات اختبار الحيوانات مع كما . التعرض هذا ، وعواقب مرض للحساسين 

  منها) المخبرية الالزمة  تحديد أولويات الموارد  لوالنظر في الحاجة    ،الصحة العامةسلطات  المتخذة من قبل  

من أجل الحصول  ( الوقاية الشخصية وما إلى ذلك وسائل، والفنيين ، و المخبريةالقدرات والكواشف ، 

 . COVID-19 فحوصات كورونا ـشاملة ل على ردود 
 

 

 مكافحةمن قبل مراكز مشترك في البداية بشكل   تم وضعها أولية من نسخةانطالقا تم تعديل الجدول أدناه 

  الوبائية  المخاطرالجدول ويتضمن . (USA1) األمريكيةوزارة الزراعة مع ية منها األمراض والوقا

من أجل معالجة القرارات المتعلقة باختبار الحيوانات  تساعد في اتخاذ  السريرية التي يمكن أن  ألعراض  وا

 وبائي.تتفٍش 
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  تورد حالة إصابة بعض التي   4 الفقرة راجع السريرية،لمزيد من المعلومات حول العالمات * 

قد تكون هناك حاالت   لذلك،. عالمات سريرية أية دون أن تظهر عليها  CoV-2الحيوانات بالسارس 

  تشخيص سريريبناًء على دون أعراض مرضية   يوانات حواحد أو عدة   يمكن فيها اختبار حيوان

 العامة.لصحة عائد ل  و/أو بيطري

 

ضمن  واختبارها فئات مختلفة من الحيوانات من أخذ العينات  متنوعة تدفع إلى أسباب فيما يلي أمثلة على 

 : لدى الفئات التالية المخاطر معالجةإطار 
 

 

 مرافقة الحيوانات  •

o  البشر  الوثيق بين  االختالطنتقال العدوى من اإلنسان إلى الحيوان من خالل الاحتمال وجود

  ،(الخ...الجمهور والعمال والزوار عامة و أصحاب الحيوانات )مثل  والحيوانات 

o  ( مع البشر )مثل الحيوانات العاملة اختالط مستمر بين عدد من الحيوانات احتمال وجود

 ؛ وحيوانات األخرى

 

 ريةياألعراض السر

  
 

 الوبائي الوضع

 

تظهر على الحيوان عالمات 

سريرية  مشبوهة لعدوى  

 . CoV - 2 -السارس 

 

 و 

 
 إنسان اتصال وثيق مع  كان لهحيوان 
بشكل مشبوه أو  CoV – 2 - بفيروس سارسمصاب 

 مؤكد 

 

 

 

ض حيوان   بمخاطرها الشديدةلبيئة معروفة  معرَّ

ظهر العديد  )حيث   SARS-CoV-2 للفيروسبالنسبة 

أو   مؤسسةإقامة أو كمركز بشرية( ، من اإلصابات ال

 سفينة )مثل دار رعاية أو سجن أو سفينة سياحية(. 

 

 ؛الحيوان بدون أعراض 

عليه اعراض  أوحيوان تظهر

خاصة   سريرية مشبوهة

 CoV - 2 -عدوى السارس ب

 

 

 و 

 لمخاطرل شديد التعرض مهدد باالنقراض أو  حيوان 

في  أو التربية  التأهيل،عادة إل  مؤسسةفي موجود 

  باختالطهاشتباه   مع وجود  للحيوانة حديق أو في األسر

 .CoV-2 -بشخص أو حيوان مصاب بالسارس

 

على حيوان واحد تظهر حيث 

أو مجموعة من الحيوانات 

عالمات سريرية مشبوهة  

سارس عدوى ل  

.SARS-CoV-2 

 

 و 

  خاصةحيوانية مجموعة رعاية جماعية أو بحيوانات 

مؤسسة أو مركز  أو مأوىتعيش في  )حيوانات 

( بما  حيوانحديقة في  أو طعام الحيوانات جماعي إل

وأنواع   الماشية،وقطعان في ذلك حيوانات المرافقة 

أشخاص مصابين بعدوى  ب اختلطت  أخرىحيوانية 

 . في ظروف غير معروفة CoV-2 -سارس
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o  للمرض؛أنواع حيوانية حساسية عدة 

o  خرى من خالل االتصال بحيوانات أ عائالت لعدوى إلى لحيوانات المرافقة  نقلاحتمال

 ؛في أسر أخرى أشخاص مرافقة أخرى أو مباشرة مع  

o  مثل التجمعات  مختلطة ببعضها خرىأ حيوانات  إلىللعدوى  رافقةحيوانات الم نقلاحتمال(

 ،(التربية الحرة وحيوانات الضالة  والمستعمرات والحيوانات 

o  ةالحيواني الحركةومن خالل التجارة العدوى احتمال انتشار ، 

o  األفراد أو المجموعات  والمرض؛)العدوى البشرية للعدوى النتائج المحتملة للتعرض

 بيئات عالية المخاطر( ؛للمرض  حيوانيةالضعيفة ؛ انتشار المرض ؛ إنشاء مستودعات 
 

 
 

 

 حيوانات التربية  •

 

o  اإلنساننتقال العدوى من اإلنسان إلى الحيوان من خالل االتصال الوثيق بين الاحتمال وجود  

  ؛الحيوانيةمجموعات بعض الوالعمال والزوار إلخ(  ك)

o  مختلفة، أنواع حيوانية لدى للعدوى  حساسية تولد 

o  فيروسي تضخم حدوث احتمالvirus amplification  عن  )الحساسة الحيوانية في األنواع

 (، للمجموعات الحيوانيةوفقاً تصال وثيق بين الحيوانات و وجود اطريق 

o  الحيوانية،  من خالل التجارة والحركةالعدوى احتمال انتشار 

o  عدوى وأعراض  ؛اإلنسان لدىمرضية  عدوى وأعراض )للعدوى نتائج محتملة للتعرض

تأثيرات  ؛؛ انتشار المرض ةحيوانيال في المنتجات عدوى وجود المرضية في الحيوان؛ 

ن  ؛اقتصادية ِّ  .لحيوانات(وبائية في اخزانات تكو 

 

 الحيوانات البرية  •

o  إلى الحيوانات البرية من خالل االتصال بين البشر  من اإلنسان لوباءنتقال االاحتمال وجود

  وانات أنواع الحي بعض والمتطوعين والجمهور( و أنصار الحفاظ على البيئة  )مثل الباحثين و

 ؛ البرية

o  ؛ أنواع الحيوانات البرية لمختلفبالعدوى إلصابة  ل قابليةتولد 

o  ؛ الحيوانات البرية األسيرةسراح احتمال إصابة الحيوانات البرية األخرى بعد إطالق  

o  ؛البرية من موقع إلى آخر وانات نقل الحي 

o ؛المهددة باالنقراض و  الثمينةالبرية  الحيوانية احتمال إصابة األنواع   

o  البرية  وانات الحينفوق إمكانية  والمرض؛البشرية  اإلصابات ) للمرض  للتعرض نتائج محتملة

محميات   نشوء؛ الوباءانتشار  البيولوجي؛التنوع على ظ االتي تواجه جهود الحف صاعب والم

 البرية(  وانات جديدة للحي
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 حيوانية لألبحاث العلمية(،حدائق الحيوان )أو مجموعات  •

o  مثل   اإلنساننتقال العدوى من اإلنسان إلى الحيوان من خالل االتصال بين الاحتمال وجود(

حيوانية  مجموعة  بين أو  ائق الحيوان الحيوانات األسيرة في حد بين الجمهور( و عامة العمال و

 العلمي،للبحث 

o ؛ بالوباء األنواع الحيوانية المختلفة لإلصابة تولد حساسية لدى 

o ؛ باالنقراض ذات القيمة العالية احتمال إصابة األنواع المهددة 

o  حيوانية للبحث العلمي؛ مجموعات بين العدوى بين حدائق الحيوان أو  انتقالاحتمال 

o األنواع طر حفظ اخمانتشار المرض ؛  والمرض؛)العدوى البشرية  للعدوى التعرض  نتائج/ 

 ( ةاقتصاديانعكاسات التنوع البيولوجي ؛ 
 

 

 المجموعات الحيوانية أو ية حيوانالعات تجمال •

o   وعامة  )مثل العمال  التواصل بين البشراحتمال انتقال العدوى من اإلنسان إلى الحيوان من خالل

 ؛ والحيوانات  (أصحاب الحيوانات والناس 

o ؛ البشر وحيوانات أخرى بين متعددة ومتكررةاتصاالت  حدوث  احتمال 

o  ؛أنواع حيوانية مختلفةاإلصابة بالمرض لدى قابلية   

o  إلى المجموعات الحيوانية؛ العدوى  انتقالاحتمال 

o تجمعات حيوانية) ضمن مجموعة حيوانية واحدة العدوى من حيوان إلى آخرانتقال  احتمال  

 ؛(ةائرزمؤقتة أو دائمة أو مقيمة أو  

o  ؛المختلطة ببعضهاحيوانات انتشار ال من خالل الحقاً انتشار العدوى  ازدياد احتمال 

o المخاطر  العدوى؛تزايد  المرض؛انتشار  والمرض؛)العدوى البشرية  للعدوى التعرض  نتائج

 التي تهدد الصحة الحيوانية. 
 

 

 

 

 يمكن إعطاء عبارة تفش ٍ وفقاً  للقانون الصحي للحيوانات األرضية  والقانون الصحي للحيوانات المائية المعنى التالي:
إصابة واحدة  أو أكثر لمرض وبائي.ظهور  
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 في الحيوانات كوروناب خاصةالمرضية ال تلحااللمقترح تعريف  .4
 

 الحيوانات؛ في (SARS-CoV-2) كورونا  لمرض عالمات سريرية وجود  ▪

 

حالياً   تشير األدلةو . 19 كوروناب لإلصابةمختلف األنواع الحيوانية  بقابلية معرفة محدودة اليوم حتىلدينا 

إفرازات األنف أو ضيق التنفس    :د تشمل على سبيل المثال ال الحصرقللمرض  إلى أن العالمات السريرية  

تظهرلدى  أن    ،اإلنسان  عند كما هو الحال  ،  من المحتملو  .المعدة واألمعاء  ضطرابات اأو السعال أو القيء أو  

 .الوبائي البحث  من خالل االهتمام بها يجب  خفيفة أو دون أعراض أعراض الحيوان 

 

 :المعلومات(كلما حصلنا على المزيد من    قابلة للتعديل)  ت خاصةحاالل  ات تعريف  ▪

 

 المحلية.  األوضاعيمكن تكييفها مع خاصة  مرضية حاالت ل  مقترحة تعريفات توجد أدناه 
 

 
 :مشبوهةحالة 

 
 ؛  في الحاالت التاليةفي الحيوان  (SARS-CoV-2) 19كورونا عدوى وجود باالشتباه   نايمكن  •

o كورونا   عدوى  وجود سريرية توحي ب   عالمات   ظهور    لدى   CoV-2 SARS ( كما وردت

 بيطري الطبيب القبل من  ألمراض األخرىجميع مع استبعاد مسببات أعاله( أوصافها 

 .المعالج
 

 كذلكو        
 
o   بمرض   بشكل مؤكد وحيوان موبوء   19بين إنسان مصاب  بكورونا  صلة وبائية  لدى وجود 

(SARS-CoV-2)   في حالة توحي باحتمال تعرضه للمرض؛أو 
 

 

  حالة مؤكدة

 

حيوان )مع أو بدون عالمات  لدى CoV-2مؤكدة مخبريًا لعدوى السارس  لحالةنجد أدناه وصفاً 

 سريرية(: 

 مأخوذة مباشرة من حيوان ؛ أو * من عينة  SARS-CoV-2تم عزل   -

دعو  تم التعرف على الحمض النووي الفيروسي في عينة * مأخوذة مباشرة من حيوان ، مما ي  -

 ، عن طريق:  CoV - 2 - مخالطة لفيروسارتباط السابق أو بوجود لشك ل

 

فيروس معد  سابق لمحددتين على األقل عند مستوى يشير إلى وجود  يتيناستهداف منطقتين جين    -أ

 ؛ أو

 لهدف ثانوي.  رتيب استهداف منطقة جينية واحدة متبوعة بت -ب 
 

مسحة أنفية أو مسحة من البلعوم  بشكل  عزل الفيروس والحمض النووي الفيروسي  لعينات  أخذ ال* يفضل  

عينة من البراز  أخذ يمكن من المستقيم؛ كما  عينة  أو غسل األنف أو مسحة من القصبة الهوائية و / أو

لحيوان أو موظفي  المترتبة على افي الحاالت التي يتعذر فيها أخذ عينات مباشرة بسبب المخاطر 

 األعضاء الداخلية التي تم جمعها بعد الوفاة. كما يمكن أخذ عينة من؛  المختبر
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إبالغ الحاالت ، ينبغي  ( (OIE Terrestrial codeالصحي للحيوانات األرضية  قانون  المن    .1.1لفصل  وفقًا ل

  . OIEلمنظمة    (WAHIS)   لإلبالغمرض ناشئ من خالل النظام العالمي  على أنها    OIEمنظمة  المؤكدة إلى  

معلومات أخرى  ةيأل من قانون صحة الحيوانات األرضية تُشجع البلدان األعضاء على اإلبالغ  1.1.6المادة و

العالمي للصحة الحيوانية  المكتب  ، إلى    الوبائي  االنتشارمدى  صلة ، مثل الدراسات التجريبية أو مسوحات  الذات  

يجب على الدول كما  .موجزتقرير بشكل  OIE  information.dept@oie.intلمنظمة والتحاليل التابع 

 إرسال هذه التقارير في الوقت المناسب.ضمن إطار اإلنذار المبكر األعضاء 
 

 بشكل أفضل  SARS-CoV- 2الغرض من جمع هذه المعلومات ومشاركتها على المستوى الدولي هو فهم 

 المخاطر بموجب نهج الصحة الواحدة.علم األوبئة بهدف إعالم إدارة المخاطر وإبالغ 
 

من أجل الحصول على المعلومات اإلضافية التي تعتبر  و ذلك،نموذًجا موحدًا. ومع  WAHISام يستخدم نظ 

، مع األخذ في النموذج لفارغةمربعات االحاسمة لفهمنا لألمراض الناشئة ، يتم تشجيع الدول أيًضا على ملء 

 ما يلي: بشكل خاص و االعتبار  بعين

 

 من الحيوان إلى اإلنسان؛  العدوىإمكانية انتقال  •

   المصابة بالتفشي المرضي؛ لقطعانلوصف  •

 مصدر التفشي أو العدوى؛  •

القطعان  معلومات حول "وصف  بإعطاءينبغي إيالء اهتمام خاص  .الحدث الوبائيتعليقات وبائية حول  •

العالمات السريرية في  )الحدث  إعطاء معلومات إضافية تتعلق بتفاصيلعلى  مع التركيز" المصابة

ذات الوبائية  التفشيات جميع يجب أن تتضمن معلومات عن  باإلضافة إلى "تعليقات وبائية" الحيوانات( 

 أخذ العينات(.القطعان ومسح ب المنعلقة معلومات كال) الصلة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm
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